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Domalux Farba do podłóg 
Farba do podłóg drewnianych o wysokiej odporności na 
zarysowania 
 

 
Zakres stosowania 

Farba ftalowa uretanowana Alkosol przeznaczona jest do malowania podłóg, a 
także innych elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych 
wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. 

Główne zalety produktu • odporna na ścieranie 
• wysoka trwałość 
• doskonała przyczepność do podłoża 
• dobre właściwości mechaniczne 
• wysoka odporność na czynniki atmosferyczne 
• łagodny zapach 

• podwójne zastosowanie - do wnętrz i na zewnątrz 

Kolory 
 

orzech jasny, orzech średni, orzech ciemny, mahoń, biała, szara 

Stopień połysku 
połysk 

Wydajność 
12 m2 /l  

Rekomendowana ilość 

warstw  
2 

Metoda malowania wałek, pędzel, natrysk 

Rekomendowane 

narzędzia  
Wałek Velour DG 

Zawartość LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010).  

Produkt zawiera max 500 g/l. 

 

Karta Techniczna 
Nr Karty 01 
Data wydania: marzec 2018 
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Przygotowanie podłoża Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona, sucha i 
odtłuszczona. Powierzchnię nowych podłóg, wcześniej nie malowanych, zalecamy 
wstępnie zaimpregnować Pokostem Lnianym marki Drewnochron rozcieńczonym 
rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego zastosowania w stosunku 1:1, a 
po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym 120-150. Elementy 
eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń zalecamy zagruntować Drewnochronem 
Impregnatem Grunt. 
W przypadku odnawiania starych powłok, powierzchnię zmyj dokładnie ciepłą wodą 
z dodatkiem środków myjących, wysusz a następnie przeszlifuj. 

 

Malowanie Farbę przed użyciem dokładnie wymieszaj i w razie potrzeby rozcieńcz 
rozcieńczalnikiem (w ilości max. 2% obj.) Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę 
należy nanosić po upływie 24 godzin od nałożenia pierwszej warstwy. 
W celu uzyskania gładkiej powierzchni, przed naniesieniem ostatniej warstwy 
powłokę należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

 

Informacje dodatkowe Pełne właściwości mechaniczne (twardość, odporność na zarysowanie) powłoka 
uzyskuje po 72 godzinach od malowania. Niska temperatura i zawyżona wilgotność 
powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Przechowywać w opakowaniach 
szczelnie zamkniętych. W trakcie prac malarskich i po zakończeniu pomieszczenia 
przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. 

  

Data ważności i warunki 
przechowywania 

36 miesięcy od daty produkcji 

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od 

+5°C do +25°C. 

Użytkowanie  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania 

zamieszczone są na stronie internetowej www.domalux.pl 

Parametry techniczne Norma/Wytyczne Wartość 

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] ---------------------------- 24 

Czas schnięcia, h, najwyżej PN EN ISO 1517 20h w temp 200C 

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,4 

Rozlewność, stopień, co najmniej PN-C-81507:1989 8 

Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z 

dnem, stożkowym o średnicy otworu 

wypływowego 4 mm, [s] 

PN-C-81701:1997 

metoda A 
80÷130 

Zawartość substancji nielotnych, 

% m/m, (105°C/1h/1g), co najmniej 
PN-EN ISO 3251 60 

Rozlewność, stopień rozlewności, co najmniej PN-C-81507:1989 7 

Połysk powłoki przy kącie pomiarowym 60°, 
jednostek 
połysku, co najmniej 

PN-EN ISO 2813 70 

Odporność powłoki na zginanie, mm, najwyżej PN-EN ISO 1519 3 

Czas tłumienia wahadła Persoza, s, co najmniej PN-EN ISO 1522 85 

Odporność powłoki na ścieranie, kg/mm, co 
najmniej 

PN-C-81516:1976 

metoda A 
0,8 

Temperatura zapłonu, oC, co najmniej PN-EN ISO 1523 23 
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Rozcieńczalnik Do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania 

Atesty Wyrób posiada atest higieniczny 

Wskazówki BHP i Ppoż. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 

www.domalux.pl 

Opakowania handlowe 1 L 
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